
  
APRESENTAM 

DICAS PARA
UMA VIDA

MAIS SAUDÁVEL

&

Iniciativa





Ter uma alimentação 
saudável agora é mais fácil 

As preocupações com  
a alimentação e com estilos  
de vida saudáveis estão cada vez 
mais presentes no dia-a-dia  
dos portugueses. 

A pensar nisso - e para 
apresentar a nova edição  
Vida Saudável -  
a Yämmi juntou-se  
ao À Roda da Alimentação  
na preparação deste e-book  
que leva até si dicas para  
um dia-a-dia mais saudável.

Agora já não tem desculpa:  
com as dicas À Roda da 
Alimentação e a nova Yämmi 2 
Edição Vida Saudável,  
tem tudo o que necessita  
para dar uma volta à sua vida  
e à sua alimentação.

Yämmi 2 e À Roda da Alimentação, 
juntas por uma vida mais saudável.



POUPAR PARA 
NÃO DESPERDIÇAR

1. ORGANIZAÇÃO. 
DÁ TRABALHO, 
MAS FAZ A DIFERENÇA.
Quantas vezes não vai à despensa  
e repara que tem três pacotes 
de arroz e nem um de esparguete. 
Acontece a todos, mas pode 
ser evitado.

Escreva, aponte, faça uma lista! 
Sempre que acabar alguma coisa  
em casa, anote essa falta num 
bloquinho. É um costume velhinho, 
mas que continua a fazer todo o 
sentido. Assim, quando é preciso, 
a lista de supermercado está 
praticamente pronta. 

Se conseguir arranjar tempo, o que 
nem sempre é fácil, o ideal mesmo 
é planear com antecedência as 
refeições da semana, para comprar 
apenas os ingredientes necessários  
e evitar as compras por impulso.

2. COMPRAS. E TRUQUES 
PARA AS FAZER MELHOR. 
Todos já ouvimos isto, mas nem 
sempre lhe damos o devido crédito: 
a sensação de fome leva-nos  
a fazer escolhas precipitadas 
e pouco acertadas para a nossa 
saúde, pelo que é importante  
saciar antes o apetite. 

Na secção dos frescos, além  
dos que costuma comprar, não  
se esqueça de levar também 
os da época que, habitualmente,  
têm um preço mais acessível. 

Aproveite as promoções  
(vale a pena espreitar os  
folhetos antecipadamente)  
para aumentar o stock daqueles 
alimentos que é bom ter sempre 
em casa, como os enlatados 
e congelados, que têm maior 
validade e podem resolver uma 
refeição, em qualquer momento. 

Todos os anos, o mundo desperdiça cerca de um terço dos alimentos 
produzidos. Deixamos-lhe 5 dicas que ajudam a poupar tempo,  
dinheiro e a combater desperdício. Tudo isto sem nos esquecermos 
de alimentar melhor.



3. TEMPO. HÁ POUCO,  
HÁ QUE USÁ-LO BEM. 
A menos que seja para comprar  
os legumes da salada indispensável 
que acompanhará o jantar, evite 
ir às compras a correr porque, 
normalmente, a pressa leva-nos  
a fazer compras irrefletidas. 

Tente planear o seu tempo,  
de forma ir ao supermercado  
sem urgências. Leia bem os rótulos, 
consulte os semáforos nutricionais, 
encontre as promoções, conheça  
as novidades… enfim, tente fazer 
escolhas esclarecidas e acertadas.

4. REGRAS. À MESA  
NÃO DEVEM FALHAR. 
Muitas vezes, sem nos apercebermos, 
os hábitos que temos à mesa podem 
não ser os mais adequados. Por 
exemplo, pôr os temperos (sal, azeite, 
molhos, etc.) sobre a toalha aumenta a 
possibilidade de cometermos excessos. 
É mais difícil resistir à tentação se ela 
estiver mesmo à nossa frente. 

Quando temos filhos, também 
é importante definir regras de 
permanência, para todos, até ao 
fim da refeição. Não só porque isso 
estimula a atenção para o que está  
no prato, mas também porque oferece 
mais oportunidades para as conversas. 
As refeições são um tempo precioso 
de convívio que deve ser aproveitado. 

POUPAR PARA NÃO DESPEDIÇAR

5. IMAGINAÇÃO. A ARTE  
DE REAPROVEITAR. 
Útil em qualquer circunstância 
da vida, a imaginação é uma 
ótima ferramenta para combater 
o desperdício alimentar. Uma 
alimentação saudável não significa 
comer sempre o mesmo. 

Seja criativo e tente não repetir 
refeições, sem aumentar o orçamento. 
Sobrou frango guisado do jantar 
de ontem? Desfaça-o e ponha-o 
numa salada. Há carne assada a 
mais? Pique-a e use num empadão. 
As bananas estão a ficar muito 
maduras? Faça-se um batido para  
o pequeno-almoço.



RÓTULOS: 
COMO OS SABER LER

1. DECLARAÇÃO NUTRICIONAL 
A versão mais completa inclui  
o valor energético do produto  
(soma da energia dos nutrientes)  
e os nutrientes obrigatórios (lípidos, 
ácidos gordos saturados, hidratos  
de carbono, açúcares, proteína e sal). 

Pode também apresentar teores  
de fibra, vitaminas, minerais, ácidos 
gordos monoinsaturados, ácidos 
gordos polinsaturados, entre outros. 
A informação nutricional é sempre 
apresentada por 100 g ou 100 ml, 
podendo em alguns casos estar 
disponível também para a porção.

2. LISTA DE INGREDIENTES
Deve ser a primeira coisa a ler.  
Os ingredientes são apresentados 
por ordem decrescente em função 
da quantidade, ou seja, o que  
está em maior quantidade surge 
primeiro, depois vem o segundo 
ingrediente mais abundante  
e assim sucessivamente. 

Os aditivos (substâncias adicionadas 
para melhorarem as características 
ou longevidade do produto)  
são representados pela categoria  
e nome específico ou pela categoria  
e letra ‘E’, seguida de um número 
com três algarismos (Ex. antioxidante 
E300). 

A presença de elementos 
alergénicos (glúten, amendoim,  
etc.) também é aqui identificada.

A vida é feita de escolhas, por isso há que saber fazê-las. Para melhor decidir 
sobre o que comemos, é essencial saber ler a informação nas embalagens. 
O À Roda da Alimentação dá uma ajuda:



3. SEMÁFORO NUTRICIONAL
Informa, através de um código de 
cores, a presença em maior ou menor 
quantidade, dos nutrientes que, em 
excesso, mais prejudicam a saúde. 
Além da informação obrigatória 
sobre a composição dos alimentos, 
o Continente coloca nos rótulos 
dos seus produtos alimentares 
uma ferramenta complementar de 
informação nutricional, que atribui 
as cores verde (baixa quantidade), 
amarela (quantidade moderada)  
e vermelha (quantidade elevada)  
aos nutrientes que, em excesso, 
podem ser prejudiciais para a saúde: 
gordura (lípidos), gordura saturada 
(saturados), açúcares e sal.

4. CONDIÇÕES  
DE CONSERVAÇÃO 
São recomendações essenciais  
sobre como manter e armazenar  
os alimentos em condições de 
consumo, quer fechados quer  
depois de abertos.

5. DATA DE VALIDADE 
Pode estar na forma de data-limite, 
surgindo acompanhada da frase 
‘consumir até’ quando o produto 
não deve ser consumido após a data 
indicada, pois pode já não estar apto 
microbiologicamente para consumo. 

Pode também apresentar-se como 
data de durabilidade mínima, com 
a frase ‘consumir de preferência 
antes de’, quando o produto pode 
ser consumido após a data indicada, 
estando seguro para consumo, 
mas podendo ter algumas das suas 
características sensoriais (sabor, 
textura, aroma) alteradas. 
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A data até à qual aquele alimento 
conserva todas as suas propriedades.

Data após a qual o alimento  
já não pode ser consumido.

CONSUMIR DE PREFERÊNCIA 
ANTES DO FIM DE:

CONSUMIR ATÉ:



DEZ PRINCÍPIOS 
COM GRANDES FINS
Desenvolvida durante vários séculos, com conhecimentos que foram 
passando de geração em geração, a Dieta Mediterrânica foi criada  
a partir do estilo de vida das populações dos países banhados pelo Mar 
Mediterrâneo ou que são por ele influenciados, como é o caso de Portugal.

Classificado como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO em 2013, este padrão alimentar adapta-se exemplarmente  
às características dos portugueses. Aqui ficam os 10 princípios da Dieta 
Mediterrânica, pelos quais deve reger a sua alimentação:

1

Frugalidade e cozinha 
simples, que tem na sua base 
preparados que preservam  

os nutrientes, como as sopas,  
os cozidos, os ensopados  

e as caldeiradas

2

Elevado consumo de produtos 
vegetais, nomeadamente de 

produtos hortícolas, fruta, pão 
de qualidade e cereais pouco 
refinados, leguminosas secas e 

frescas, frutos secos e oleaginosos

3

Consumo de produtos vegetais 
produzidos localmente, frescos 

 e da época

6

Utilização de ervas aromáticas
para temperar em detrimento 

do sal

8

Consumo baixo a moderado 
de vinho e apenas nas 

refeições principais

4

Consumo de azeite como
principal fonte de gordura

9

Água como principal bebida
ao longo do dia

5

Consumo moderado de laticínios

10

Convivialidade à volta da mesa

Fonte: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, DGS

7

Consumo moderado de pescado



A LISTA DE COMPRAS 
CERTA 

1. CEREAIS E DERIVADOS,  
E TUBÉRCULOS
Dos alimentos deste grupo, 
seráuma boa opção incluir pão, 
preferencialmente integral ou de 
mistura, pois é bastante nutritivo 
e uma boa fonte de energia.  
Se for consumidor de cereais de 
pequeno-almoço, escolha os que  
são integrais e na maioria das vezes 
opte pelos mais simples, como  
os flocos de aveia. 

Nos cereais compostos tenha em 
atenção os que têm menos adição 
de açúcar, sal e gordura. Para os 
acompanhamentos dos pratos 
principais, também devem ser 
preferidos os integrais, tanto  
no caso do arroz como os  
derivados de cereais, como  
a massa ou couscous.

2. HORTÍCOLAS E FRUTA
Neste grupo tão importante,  
faça as escolhas mais variadas. 
São alimentos ricos em vitaminas, 
minerais e compostos ativos com 
diferentes efeitos benéficos para  
a saúde. Quanto mais variedade,  
e mais cor, no prato, melhor.  
Desde a cenoura, cebola e curgete, 
passando pelos brócolos ou feijão 
verde, as formas de confecionar são 
muitas, e quer na sopa quer no prato, 
não devem ser esquecidos.

Os legumes congelados também 
podem ser incluídos, pois duram 
bastante sem perder propriedades. 
Quanto aos frutos, a variedade 
também deve ser um argumento 
importante para a escolha.  
Dê preferência à fruta fresca  
e sempre que possível consuma  
com a casca. 

Manter uma alimentação saudável e equilibrada, que cumpra as orientações 
da Roda dos Alimentos, é essencial. Para isso, há que beber muita água, 
evitar o excesso de açúcar, sal e gorduras, e incluir produtos frescos,  
como os legumes e a fruta. 

Passamos a destacar alguns alimentos que não podem faltar numa lista  
de compras completa e equilibrada.



3. CARNE, PESCADO E OVOS 
Os ovos são sempre uma boa opção 
para meter no cesto, pois duram  
algum tempo, são nutritivos e não 
necessitam de estar no frigorífico.  
No que toca à carne e pescado, 
podem ser comprados congelados  
ou frescos, sendo que os frescos 
devem ser consumidos nos primeiros 
dois a três dias. 

Caso isso não aconteça, lembre-se 
de os congelar, preferencialmente 
em porções, apontando a data de 
congelação. É importante lembrar  
que as conservas de pescado  
também podem ser uma opção 
saudável, para variar em algumas 
refeições, mas esteja atento aos  
teores de sal.

4. LEGUMINOSAS 

No grupo das leguminosas  
(feijão, grão, ervilhas, lentilhas, etc.),  
as variáveis secas ou em conserva  
são boas opções para integrar  
a lista, uma vez que são ricas em  
fibra, proteína, vitaminas e minerais. 
Com um teor considerável 
em proteína podem servir de 
alternativa à carne e pescado 
em algumas refeições. 

A LISTA DE COMPRAS CERTA

5. LACTICÍNIOS
O leite e o iogurte são excelentes 
fornecedores de minerais como 
cálcio e fósforo e uma boa fonte  
de proteína. Opte pelos leites  
não aromatizados e, no caso  
dos iogurtes, dê preferência  
aos menos gordos e com menor  
ou sem adição de açúcar. 

Alguns tipos de queijo também 
podem ser uma boa opção, desde 
que o teor de gordura e sal não 
seja elevado. Utilize o semáforo 
nutricional ou o cartão conversor 
para ajudar nas suas escolhas.

6. OUTROS
Vários alimentos não referidos 
acima podem ser incluídos na sua 
lista de compras, nomeadamente, 
tomate pelado, manteiga/creme 
vegetal, compotas, café e frutos 
oleaginosos (nozes, amêndoas, etc.). 

Estes últimos servem como boa 
solução para substituir os snacks 
menos saudáveis (doces e salgados), 
já que possuem elevada densidade 
nutricional e são ricos em fibra, 
vitaminas e minerais.




